
PERFIL DO JUIZ:
DA MODELAÇÃO À CRISE DE IDENTIDADE*
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Propondo-se contribuir para um estudo sistemático sobre o perfil do juiz, o autor colocacomo objecto de análise a evolução das expectativas de comportamento pessoal da magistra-tura, procedendo à respectiva caracterização numa perspectiva de contextualização histórica.Partindo do paradigma do sacerdócio judicial recebido e encorajado pelo Estado Novo, o autorpercorre as implicações da rejeição e abandono de tal modelo comportamental por efeito da mun-dividência emergente do 25 de Abril, fazendo notar o fracasso da tendência, registada na décadade oitenta, para o afastamento da técnica pura em direcção a uma ideia de cultura como parâmetrode definição funcional.Constatando o insucesso das tentativas de fazer substituir as velhas referências por outrasde igual consistência e solidez, o autor conclui pela presença de uma crise de identidade damagistratura portuguesa, que atribui às mutações operadas pelo aparecimento de novos actoresno palco judiciário num contexto de declínio de pontos de orientação históricos, do esfacelamentodas normas comportamentais e da desagregação dos discursos sólidos e fixos e que, além disso,veio para ficar.

A — A MODELAÇÃO
Em boa hora se efectua o presente colóquio sobre o perfil do juiz e

neste caso, sobre as mudanças ocorridas depois de 1974. Tal matéria,
embora objecto de muita divagação empírica pelos próprios, tem sido objecto
de pouco estudo sistemático.

Certo é que durante muito tempo se considerou que para poder desem-
penhar a tarefa judicial se haveria de possuir um certo conjunto de qualida-
des pessoais, uma determinada atitude, em parte inata, em parte objecto de
uma cuidadosa e continuada morigeração.

A magistratura sempre representou uma vivência, um meio peculiar, só
muito incompletamente descrito pelo respectivo contorno legal.

Afastar-nos-emos, assim, da perspectiva constitucional do perfil de juiz,
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a qual, embora de inegável interesse, traria uma visão bastante minguada
das características essenciais, passadas e presentes, da nossa magistratura.
Numa acepção foucaultiana2 temos de considerar que “a questão do poder fica
empobrecida quando é colocada unicamente em termos de legislação, de
constituição, ou somente em termos de Estado ou de aparelho de Estado.
O poder é mais complicado, muito mais denso e difuso que um conjunto de
leis ou um aparelho de Estado”.

Será, assim, mais para o exercício desses poderes difusos que lançaremos
o nosso olhar.

Interessa-nos nesta breve intervenção mostrar como evoluiu o sistema de
expectativas de comportamento pessoal da magistratura, como a defesa de um
certo tipo de vida privada/intimidade obedeceu a uma lógica bem pouco ino-
cente e como evoluiu essa teia ou, melhor, como se estilhaçou essa teia
depois do 25 de Abril.

No que respeita ao período anterior a essa data, podemos considerar que
de todas as características exigidas à magistratura portuguesa, uma das mais
consistentes e fecundas (uma espécie de expressão-síntese) e a que ora nos
vamos ater é a de sacerdócio judicial3.

Esta ideia não nasce propriamente com o Estado Novo mas foi por ele
especialmente burilada, era omnipresente nos discursos e a sua executorie-
dade bem palpável nos arquivos.

O Ministro da Justiça Antunes Varela, em discurso proferido em 28 de
Maio de 19554, retratou impressivamente a posição do Estado Novo a esse
respeito:

“Mais do que uma profissão, a magistratura judicial é um sacerdó-
cio. O Magistrado tem confiados à sua guarda alguns dos mais altos
valores da convivência social, consumindo grande parte da vida a punir
os outros, em nome do Direito, pelas violações dos princípios ético-jurí-
dicos que a sociedade pretende incarnar. Para tarefa de tamanha res-
ponsabilidade encontrar ambiente adequado, necessita o magistrado de
conquistar, não apenas no complexo exercício da função pública, mas
também no domínio da vida privada, a autoridade moral e o prestígio
social indispensáveis ao exercício da actividade jurisdicional. O magis-
trado tem de esforçar-se por ser, numa palavra, o espelho das virtudes
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2 Microfisica del poder, Madrid, La Piqueta, 1992, pp. 125-152.
3 A ideia de sacerdócio judicial está longe de ser uma originalidade nacional, embora a sua lon-gevidade e contornos sejam específicos. O insuspeito Piero Calamandrei referia significati-vamente “Tão elevada é, na nossa estima, a missão do juiz e tão necessária é a confiançanele depositada, que as debilidades humanas que não se notam ou que se perdoam noutroqualquer funcionário público, parecem inconcebíveis num magistrado... Os juízes são comoos que pertencem a uma ordem religiosa. Cada um deles tem que ser um exemplo de vir-tude, se não quiserem que os crentes percam a fé”, Elogio de los jueces escrito por aboga-

dos, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1989, pp. 261-262.
4 BMJ, n.º 51 (1955), pp. 8-9.



que, por delegação embora do Direito, a todo o momento exige dos
outros.”
Nos arquivos, embora numa visão limitada ao arquivo da Procuradoria-

-Geral da República5, como embrião de uma pesquisa mais vasta, detecta-se
claramente o intuito de separar os delegados do procurador da República
das comunidades, inoculando-lhes a ideia de separação de convívio através
da assinalação determinada dos comportamentos. A fiscalização alastrava
ao comportamento social do juiz, nomeadamente, aos designados maus hábi-
tos de que era portador.

Por exemplo, num processo disciplinar de 19656, imputava-se, entre
outros factos:

“… Desprendido do prestígio da sua função e da dignidade específica
do cargo que exerceu, chegou ao ponto de conviver, indiscriminada-
mente, com os rapazes da sua idade existentes. Além disso, em certa
ocasião, foi encontrado a jogar a bola na rua, juntamente com aqueles
que escolhera para companheiros.

Assim, criou um ambiente de desfavor, altamente desprimoroso e pre-
judicial tanto para consigo como para o bom exercício da magistratura do
ministério público.”
Tais factos eram negados pelo magistrado referindo:

“Nunca conviveu indiscriminadamente com os rapazes da sua idade.
Jamais jogou a bola na via pública. Só raras vezes o fez no Inverno, para
combater o tédio e o frio, num recinto reservado da periferia da vila,
sendo seus companheiros pessoas de respeitabilidade, incluindo o magis-
trado judicial da comarca.”
Num outro inquérito7 apontava-se que “… apenas poderá considerar-se

como menos conveniente o facto de aquele magistrado não ter escolhido as
suas companhias entre pessoas do seu nível social”.

E do detalhe da inquirição das testemunhas queixava-se o delegado,
objecto do processo, dizendo que “chegaram ao pormenor de saber da minha
vivência doméstica, da harmonia da minha vida conjugal, da educação que eu
dava aos meus filhos, das minhas refeições, de tudo o que se podia per-
guntar até aos domínios do tálamo”.

Mais do que uma profissão a magistratura representava uma doação
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5 Arquivo a que tivemos acesso por autorização pessoal do então Procurador-Geral da Repú-blica, Conselheiro Souto Moura, a quem se agradece.
6 Processo 75/65, C.S.M.P.
7 Processo 24/65, C.S.M.P.
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tendencialmente total, um compromisso pessoal feito de fortes renúncias e em
que só o isolamento social podia garantir o exercício da necessária indepen-
dência. E o mistério resultante do distanciamento e do apagamento seria
ele próprio o fundamento primordial da autoridade8.

Nesta constituição da função de julgar, ultrapassando o estrito universo
da lei, o essencial do que contava na aquisição das virtudes associadas ao
seu exercício baseava-se pois, sobretudo, em não ditos ou em ditos indirec-
tamente expressos mas não menos vinculativos9. Este sistema de obediên-
cias e sanções, mais ou menos explicita, redundava numa modelação de per-
sonalidades assumida pelo próprio Poder Judicial.

Como dizia o Conselheiro José Osório, Presidente do Supremo Tribunal
de Justiça, em 196610, “Pode afirmar-se sem exagero que, entre as institui-
ções públicas, os Tribunais são aquela que se apresenta mais profundamente
estruturada na vivência da missão que desempenha.

E o fenómeno é admirável se se pensar que essa estruturação supõe e
exige uma modelação da própria personalidade, uma formação pessoal que
não pode ser improvisada nem imposta e só se adquire com sacrifícios e
severas renúncias”.

De facto, esta formação pessoal pouco tinha de improviso, criando-se uma
espécie de juiz que, nas palavras de Casamayor11, o sistema não tinha neces-
sidade de comprar uma vez que ele próprio o produzia.

Era, portanto, através do condicionamento das carreiras exigido pela
conformidade politica (aqui não tratado) e pela devoção sacerdotal à profissão
assente na criação da sensação de se ser permanentemente observado que
o regime exercia o controle do comportamento pessoal dos seus magistrados
e consequentemente do próprio poder judicial.

B — A CRISE DE IDENTIDADE
Após o 25 de Abril, é natural que o novo poder político tenha querido

mudar a mentalidade e o perfil de magistrado existente.
Talvez ainda seja cedo para fazer a história completa dessa ruptura.
Gostaríamos de todo o modo de deixar algumas pistas, de fazer um

esquisso da tentativa de reconstrução da imagem da magistratura intentada
pelo poder político pós 25 de Abril, através da criação do CEJ12.
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8 Para desenvolvimento, Alain Bancaud, «La reserve privée du juge», in Droit et Société, n.º 20-21(1992), pp. 229-247.
9 Sobre este ponto, Pierre Bourdieu, «La force du droit», in Actes de la Recherche en Sciences

Sociales 64 (1986), pp. 3-19.
10 Diário de Notícias de 25 de Fevereiro de 1966.
11 Les juges, Paris, Seuil, 1957, p. 143.
12 Seguimos basicamente, nesta parte, o nosso «CEJ: história e problematização», in Revista do

M.º P.º, n.º 108 (2006), pp. 263-272.



Ciente que a imagem da magistratura não era condizente com o novo
regime, o discurso sobre o ideal tipo de magistrados vai mudar.

Assim, imediatamente após o ingresso na magistratura mediante um
estágio (período que vai de 1975 a 1979 — DL 714/75, de 20 de Dezembro),
cria-se o Centro de Estudos Judiciários (CEJ) através do DL 374-A/79, de
10 de Setembro. Tal diploma justifica a criação da Escola por dois motivos:
a crescente complexidade do direito e da vida social “torna cada vez menos
recomendável que se confie a função judicial a pessoas sem a adequada
preparação profissional” e também, por necessidades conjunturais pois “o
recrutamento directo nas profissões jurídicas é insuficiente. O recurso a
jovens juristas continuará a ser o maior garante do equilíbrio dos quadros”13.

E essa nova formação, segundo o mesmo preâmbulo, iria mostrar “que
a técnica não resolve tudo numa função que não actua em abstracto, mas num
quadro vasto de intervenção de outros homens, sensibilizando-os para a
necessidade de uma reflexão crítica permanente atenta à evolução do homem
e da sociedade”.

Esse afastamento da técnica pura pode ser muito claramente extraído dos
discursos produzidos na sessão solene de inauguração do CEJ14. Nela, refe-
ria o Ministro da Justiça, Pedro Macedo, que o centro «não é uma escola, mas
um centro de vivência; não se ensina, mas desperta-se ou sensibiliza-se». E o
primeiro director do CEJ, Conselheiro António Caeiro, acrescentava que «o jul-
gador não pode viver mais povoado de abstracções jurídicas: o gabinete do
juiz deve ter uma janela aberta para a vida, pois há que reduzir cada vez mais
a competência do juiz enciclopédico, virando-o cada vez mais para as reali-
dades que lhe são subjacentes».

Esta conversão de imagem supunha a perspectivação da formação como
um acto de cultura (de essência mais aparente que real) na linha de algumas
correntes da escola-mãe francesa15. Em Portugal, como em França, as
razões substanciais desta nova formação inscrevem-se, como escreve Anne
Boigeol16, “numa estratégia global de reclassificação social” em que a magis-
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13 Laborinho Lúcio explicitou esta necessidade de recrutar em número mencionando que “cons-tituindo a magistratura do Ministério Público a fonte tradicional de apetrechamento dos qua-dros da magistratura judicial, ou o respectivo recrutamento continuava a processar-se aoritmo normal de 25 magistrados por cada ano e meio, ou se elevava este número, desfalcandoaquela e reduzindo a tais termos o tempo de serviço prestado que se poria irremediavel-mente em causa a qualidade dos novos magistrados judiciais”, «O sistema judiciário em Por-tugal uma perspectiva da mudança», in Povos Culturas, Universidade Católica Portuguesa, 1986,p. 298.
14 Diário de Notícias, 19 de Dezembro de 1979.
15 Na linguagem excessiva dessa corrente, graças à escola da magistratura estabelecida nocruzamento do conhecimento “da prisão, do palácio, das faculdades de letras, de medicina ede direito e dos grandes serviços económicos (…) o juiz será mais e melhor que um simplesjurista; um jurista sociólogo. Quero dizer um jurista-economista; um jurista-historiador, umjurista-moralista”, Anne Boigeol, Histoire d’une revendication: L’École de la magistrature

1945-1958, Vaucresson, CRIV, 1989, p. 39.
16 «Les transformations des modalités d’entrée dans la magistrature: de la nécessité sociale auxvertus professionnelles», in Pouvoirs, n.º 74 (1995), p. 36.



tratura, “pretendendo sair duma situação desvalorizada e desvalorizante se
orienta deliberadamente numa direcção oposta às modalidades tradicionais
de formação, e logo da advocacia”. O direccionamento pretendido da magis-
tratura para uma equivalência ao topo da função pública vai implicar uma
modalidade de formação diferente, uma escola de magistratura que “implica
a desqualificação das modalidades antigas: a relativa indiferenciação que
existia entre as formações profissionais torna-se incómoda e obsoleta”.

Susceptível de lhe dar imagem renovada, prestígio e estatuto social
diferenciado a escola de magistratura torna-se, no plano simbólico, um
instrumento fundamental para a requalificação da magistratura no pós-25
de Abril.

E esta redefinição passava também pela apresentação abrangente de
um conhecimento dos magistrados não limitado ao direito. Esta foi, sem
dúvida, a imagem de marca do primeiro decénio do CEJ onde a palavra
mágica associada à magistratura parece ser a palavra “cultura”.

No entanto, esta ideia de magistrado terá tido mais a ver com a neces-
sidade de mudar a imagem da magistratura do que propriamente com a efec-
tiva e sólida formação de outro tipo de magistrados, o qual pressuporia uma
mistura de saberes e um envolvimento participativo que nunca foi arreigada-
mente encetada ou, mais radicalmente, o abandono de um thesaurus que os
juristas não estavam, nem de longe, dispostos a promover17.

Daí que a propalada oxigenação da formação não pareça ter sido sen-
tida pelos seus destinatários desaparecendo paulatinamente, diluída ou sub-
mergida, na exigência técnica pura e dura.

O Magistrado-realizador, o Magistrado-actor, o Magistrado-desportista, o
Magistrado-escritor que aparecem na iconografia do CEJ até fins dos anos 80
foram-se tornando desadequados a uma imagem da justiça essencialmente tec-
nocrática, contabilizada pelo número de processos despachados e não pelos
dotes culturais dos seus artífices.

Podemos, pois, concluir que a cultura não conseguiu vingar, como defi-
nição funcional, para a substituição de antigos paradigmas bem definidos e
aceites.

Entretanto, também o citado exemplo do sacerdócio judicial definhava
no imaginário judicial do pós-25 de Abril. O Juiz Eurico Reis18, no V Congresso
dos Juízes Portugueses, dizia a este respeito: “Quando em 1982 comecei a
ser Juiz, era dominante a ideia que a judicatura é um sacerdócio”. E apesar
dessa ideia ter perdurado, Laborinho Lúcio19 rejeitava-a, já como Ministro da
Justiça, em 17-9-93, na abertura das actividades desse ano do CEJ, dizendo:
“Alguns, apenas alguns, estarão aqui em busca de um emprego. É legítimo.
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17 Ver, António M. Hespanha, «As transformações revolucionárias e o discurso dos juristas», in
Revista Crítica de Ciências Sociais, n.os 18, 19 e 20 (1986), p. 335.

18 Boletim da ASJP, V Congresso.
19 Justiça, as palavras e os actos, 1990-1995, Lisboa, 1995, p. 229.



Mas é pouco. Outros, alguns outros apenas, estarão aqui em atitude de
sacerdócio. É legítimo. Mas é muito”.

Na verdade, por um lado, o sacerdócio deixou de ser uma comparação
atractiva para a magistratura que quer abandonar definitivamente a imagem
económica depauperada que lhe está associada e guindar-se ao topo dos
estratos remuneratórios do Estado. Por outro lado, a sociedade passou a
nutrir verdadeira paixão por uma “sociedade sem máscaras” que vai exigir
que se mostre o homem por trás da função20, considerando-se que todos os
magistrados são figuras públicas potenciais21.

Em suma: a magistratura desce do céu à terra num movimento irrever-
sível, na percepção nítida e premonitória do Conselheiro Arala Chaves22.

Assim, a substituição de valores sólidos da magistratura portuguesa
(o sacerdócio judicial) por outros valores pretensamente sólidos (a cultura)
redundou claramente num fracasso. Usando uma frase feita: perderam-se
velhas referências e não se encontraram novas.

Com a citada perda de referentes associados à despersonalização judi-
ciária passa a ser bem visível a geometria variável ou a oscilação narrativa que
os órgãos superiores das magistraturas são forçados a adoptar quando é
necessário abordar as qualidades humanas ou o tipo de convivialidade que
deve ser perfilhado pelos magistrados.

Tal é ajudado pela nossa tradicional definição do ilícito disciplinar, levada
a efeito nos países de “civil law”, através de normas amplas e vagas, de fór-
mulas abertas de conteúdo impreciso23. Assim, apesar de ao nível legal não
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20 Como menciona Antoine M. Hol “this unmasking could be summed up as a form of person-alization. Instead of taking the person seriously, as he presents himself in public, peoplewant to gain an insight into the person who is hiding behind his role”, «Adjudication and thepublic realm An analysis based on the work of Hannah Arendt», in http://www.utrechtlawreview.org/
21 Num sinal dos tempos, considerou o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República,a propósito de um bem conhecido caso, que “num Estado de direito democrático não temespaço a adopção do sistema denominado «juízes sem rosto» ou «juiz oculto», como medidadestinada a proteger a identidade dos juízes”, Parecer n.º 95/2003, in Diário da Republica,II Série, de 4 de Março de 2004. E Francisco Teixeira da Mota escreveu, sobre outra situação,“e se o «acontecimento» eram as polémicas decisões judiciais, a verdade é que o juiz, autor dasmesmas, tinha adquirido uma inegável «notoriedade transitória», era o homem de quem sefalava na noticia, era a pessoa da «história»”, «A imagem do juiz», in jornal Público de 13-5-2005.
22 Refere este ex-Procurador-Geral da República “um interessante livrinho publicado em 1974 peloSindicato da magistratura francesa (Au nom du peuple français) começa com estas palavras:os juízes saem do gheto. Esta é uma realidade também em Portugal. E a pergunta perti-nente é se saem do gheto para o renascimento ou para o ocaso. Como vos disse já, o iso-lamento gera o mistério e este facilita a autoridade. Se lhe juntarmos o ingrediente da incen-surabilidade, estará encontrada a fórmula para exercer um munus do Poder com um mínimode incomodidade. Seria injustificado dizer-vos que os juízes portugueses gozaram da pleni-tude da fórmula, mas é verdade que gozaram de uma parcela considerável. Com a saída dogheto verifica-se no dizer de Jean-Marie Borzeix que «o mistério se dissipa, a instituição judi-ciária desce pouco a pouco de céu à terra». O fenómeno, registado na própria Igreja Cató-lica, é no meu pensar irreversível”, «A deontologia dos Juízes», in Colectânea de Jurisprudência(C.J.), ano III (1978), t. 1, pp. 9-10.
23 Para desenvolvimento, Álvaro Reis Figueira, «Ser, dever ser e parecer», in Sub Judice, n.º 32(2005), pp. 9-21.



haver alterações muito substanciais no enquadramento disciplinar da vida pri-
vada24 (é menos na lei e mais nos espaços de folga valorativa que temos de
procurar), com a queda de conceitos como o assinalado e com o fracasso da
idealização cultural, a identidade qua tale da magistratura portuguesa passa
a navegar à vista.

Tomando como paradigma o Acórdão do Conselho Permanente do Con-
selho Superior da Magistratura de 09-11-200425, podemos ler que:

“O modelo do juiz do século XXI passa necessariamente, por ser cora-
joso e não medroso (…) importando salientar que o CSM não pretende, de
forma alguma, juízes amorfos, uniformizados, funcionarizados, cinzentos (…)
mas do cinzento, à intensidade cromática do verde eléctrico fluorescente, vai
uma diferença enorme.” E acrescenta-se mais à frente “Um juiz alterado
pela emoção, ou pela irritação, um juiz deselegante, incorrecto, descontro-
lado, disparatado, agressivo, corresponde a uma imagem fatal na imagem
que se pretende que a sociedade tenha da justiça e dos seus juízes: o cami-
nho não pode ser nunca esse, pois, a seguir-se, mais cedo ou mais tarde,
acaba por fazer-nos naufragar a todos”.

A sensação de desconchavo, a dificuldade em encontrar o ponto certo de
travagem, não queremos juízes amorfos mas também não queremos juízes alte-
rados pela emoção ou pela irritação, é bem patente.

O inevitável fim da analogia sacerdotal, com todas as suas ramificações,
deixou a magistratura com dificuldades óbvias na definição das características
pessoais necessárias para ser magistrado.

Isto não obstante o Supremo Tribunal de Justiça26 continuar a reconhe-
cer que “temos como seguro e indiscutível que o ingresso nas funções de juiz,
pelas suas especiais e consabidas natureza e responsabilidade, continua a exi-
gir cautelas com vista a assegurar que os futuros magistrados judiciais dêem
as necessárias garantias de idoneidade moral”. Ou de forma ainda mais
impressiva27 “os deveres funcionais não podem ficar dentro do tribunal ou da
repartição pública (…) os juízes porque decidem da honra; do nome e do
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24 Assim, o art. 1.º da Lei de 1912 referia que “a responsabilidade disciplinar dos juízes, por actosou omissões da sua vida pública ou particular, que não constituindo crimes, representemtodavia, transgressão de deveres profissionais, ou sejam incompatíveis com o decoro e adignidade indispensáveis ao exemplar exercício da função de julgador; e os efeitos de carác-ter disciplinar das condenações impostas a esses juízes são definidas por esta lei”. Namesma o art. 404.º do Estatuto de 1962 dispunha que “a acção disciplinar do Conselhoabrange todos os actos e omissões da vida pública ou particular dos magistrados e funcionáriosque constituam transgressão de deveres profissionais ou sejam incompatíveis com o decoroe dignidade indispensáveis ao exercício das suas funções”. O actual Estatuto dos Magistra-dos Judiciais, Lei 21/85, de 30 de Julho, dispõe no seu art. 82.º que “constituem infracção dis-ciplinar os factos, ainda que meramente culposos, praticados pelos magistrados judiciais comviolação dos deveres profissionais e os actos ou omissões da sua vida pública ou que nelase repercutam incompatíveis com a dignidade indispensável ao exercício das suas funções”.
25 Sub Júdice 32, pp. 127-156. Trata-se de uma decisão de análise e discussão fundamental,profusamente fundamentada, relatada por Edgar Lopes.
26 Ac. STJ de 11 de Fevereiro de 2003, relator Ribeiro Coelho, in C.J. S.T.J., 2003, t. 1, pp. 5-8.
27 Ac. STJ de 1 de Julho de 2003, relator Neves Ribeiro, in www.dgsi.ptjstj.nsf



bom nome; da fazenda; e da liberdade das pessoas, dando cumprimento à
tutela judiciária desses valores fundamentais, são naturalmente obrigados a uma
discrição de hábitos, em público, que não comprometa a credibilidade e a
confiança que neles depositam os cidadãos, em nome dos quais e para os
quais administram justiça”.

Porém, a tradução destes princípios para o concreto, desarmados do
rendilhado discursivo e sancionatório que lhe estava subjacente, arrisca-se a
funcionar como se fosse um fato novo mas com roupa interior antiga28.

O outro vector essencial desta desorientação é o CEJ. Embora vivendo
debaixo de um manto generalizado de conformismo crítico (em que a socie-
dade portuguesa é característica) com uma forte despreocupação colectiva em
relação aos conteúdos veiculados, o CEJ não escapa às inconsistências nar-
rativas relatadas. Bem elucidativo é o aparecimento, há dois anos, de uma
cadeira de ética e deontologia comprovando a ideia enunciada por Gilles
Lipovetsky29 segundo a qual quanto menor é o espírito do dever maior é a aspi-
ração às regulações deontológicas. E elucidativo é também o facto de só agora
ter aparecido publicação interna nessa matéria30 onde, porém, continuámos sem
saber que conteúdos concretos são ministrados em relação à deontologia,
cujo significado é conhecer o que é conveniente, desconhecendo-se o que tal
entidade defende, nomeadamente, em relação ao perfil pessoal do magis-
trado e respectiva avaliação31.

Na matéria das qualidades pessoais do magistrado, para o CEJ, o segredo
parece continuar a ser a alma do negócio…

Chegados a este ponto da comunicação, se um dos estudantes que nos
está a ouvir fizesse a pergunta: que perfil preciso de ter para aceder à magis-
tratura? A minha resposta sincera seria: Não sei32.
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28 Não deixa, aliás, de ser curioso como a jurisprudência citada ou a doutrina posterior ao 25 deAbril, de insuspeitas proveniências, continuou a erigir como referencial nesta matéria a dou-trina de Marcello Caetano sobre os deveres na vida privada dos funcionários que sustentavaas posições anteriores. Também o Conselho Superior da Magistratura parece continuar a exi-gir, com outro vocabulário, a visão sacrificial, como base do modelo pessoal de juiz, quando,numa deliberação de 14 de Julho de 2005, refere “1.º Reconhecer e enaltecer publicamenteo paradigma do Juiz que, com zelo, dedicação e denodo, não regateia os melhores esfor-ços para com presteza fazer Justiça, com sacrifício pessoal e familiar; 2.º Reconhecer quesem a continuidade desse paradigma e dessa postura, a morosidade da Justiça aumentará”,a este respeito, Pedro Faria de Brito, «O insustentável peso do paradigma de juiz», inhttp://poder-judicial-2006-mjd.blogspot.com
29 Le crépuscule du devoir, Paris, Gallimard, 1992, p. 265.
30 Revista do CEJ, n.º 6 (2007), pp. 163-254.
31 Mais grave e perigoso do que não ter cadeira de ética e deontologia é tê-la longe de um rigo-roso e contínuo controlo judiciário e social. Aliás, o processo de eventual definição dos con-teúdos, querendo-se ultrapassar estiolantes generalidades, devia implicar um trabalho préviode discussão e esclarecimento que não pode ser o de um grupo fechado de supostos espe-cialistas. Há que ter algum cuidado com as vigílias deontológicas e algumas reservas quantoao ministramento de uma ética inteligente por parte de uma escola essencialmente reprodu-tora do sistema.
32 Seria interessante fazer um exercício sobre os perfis existentes. Apontando uma época de

crise de valores e de dissolução, trazendo à colação o célebre título de Robert Musil, Caferra,



E se me perguntassem, como na interrogação do título de um artigo do
Professor Malem Seña, de Barcelona, se pode uma má pessoa ser (bom)
juiz33? Tenderia a responder que sim, não porque, como todos vós, conheça
alguns exemplos concretos, mas porque não há, como vimos, respostas con-
cretas e institucionais a essa questão. Talvez porque em juízes de formação
burocrática, escrutinados burocraticamente, se querem sobretudo bons técni-
cos e não boas pessoas34.

Todas estas indefinições têm, como vimos, causas internas mas tam-
bém têm, como veremos, causas e explicações externas e levam a que se
possa falar, sem grande risco, de uma crise de perfil ou, mais profundamente,
uma crise de identidade da magistratura portuguesa35.

Constatamo-lo sem nostalgia do passado mas com a convicção sólida de
que veio para ficar.

Na hora de terminar, podemos avançar três tipos de explicações para a
desenhada crise.

A primeira tem a ver com a constatação de que tudo mudou no mundo
do direito nas últimas dezenas de anos, arrastando logicamente o perfil dos
magistrados. Usando a analogia teatral da explicação de José Juan Toha-
ria36, a cena do direito experimentou variações no cenário (a globalização
abole as fronteiras e torna-o mais amplo e complexo), no libreto (com um
espectacular crescimento do universo legal aplicável), no público (a cultura da
reclamação trouxe-o em maior número, mais exigente e mais plural) e tam-
bém nos actores (a integração quantitativa das mulheres surge em primeiro
plano).
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num curioso exercício, define para a magistratura italiana diversos perfis: il politico, il mora-
lista, il polizioto, il narcisista, il burocrate, il massone, consagrando a cada um pequeno capí-tulo, Il magistrato senza qualitá, Roma, Laterza, 1996.

33 No texto em causa a, aparentemente simples, pergunta: podem as “más pessoas” ser bons
juízes? é de resposta sinuosa. Na verdade, Jorge F. Malem Seña considera inicialmente que“num contexto em que os juízes devem fundamentar as sentenças, os atributos pessoais decarácter moral que possam não ter ou a realização de actos que afectam exclusivamente asvidas privadas carecem de relevância prática ou institucional. (…) Nesse sentido, uma “mápessoa” poderia chegar a ser um bom juiz. “No entanto, termina por matizar aquela asser-ção referindo que “uma “má pessoa” definida em termos do seu afastamento face a este sis-tema de valores políticos não poderia ser, nesse sentido, um bom técnico enquanto juiz”,«Podem as “más pessoas” ser bons juízes?», Julgar, n.º 2, pp. 31-54.

34 Não esqueçamos o retrato-tipo que Boaventura Sousa Santos fazia do magistrado portuguêsque é “excelente a interpretar o direito e péssimo a interpretar a realidade”, “presa fácil de ideiasdominantes” e possuidor de “uma cultura judiciária essencialmente normativista, burocrática egeneralista”, Jornal Público de 29 de Janeiro de 2000 e «Que formação para os magistradosnos dias de hoje?», in Que formação para os magistrados hoje?, Lisboa, SMMP, 2000,pp. 25-45.
35 De salientar que esta crise de identidade não parece significar uma maior textura ideológicada magistratura portuguesa. A citada heterogeneidade pessoal não tem sido acompanhadapela variedade de inclinações ideológicas expressas ou por uma cultura política judiciária tra-duzida por patamares genéricos de esquerda/direita.
36 «Las profesiones jurídicas: una aproximación sociológica», in Luis María Díez-Picazo (coord.),

El oficio de jurista, Madrid, Siglo XXI, 2006, pp. 1-16.



A segunda explicação relaciona-se com a modernização levada a cabo
nas sociedades industriais (de que já falava Max Weber) cujo movimento faz
primar a identidade do eu sobre a identidade do nós: as formas individuali-
zantes, diferenciadas, sobre as formas colectivas, generalizantes.

Aquilo a que, noutra formulação, o sociólogo Zygmunt Bauman chamou
de modernidade líquida com a sua crise das identidades37.

Assim, nas palavras deste autor38: “No novo mundo de oportunidades
fugazes e segurança frágil, a identidade velho estilo, não negociável, é sim-
plesmente inadequada.” E acrescenta “Na nossa época de modernidade
líquida na qual o herói popular é o indivíduo livre de flutuar sem entraves, ser
«fixado», «identificado» inflexivelmente e sem possibilidade de repensamento,
torna-se cada vez mais impopular”.

A terceira explicação, na linha da segunda, tem a ver com a penetração
da cultura popular no imaginário do público ocidental urbanizado.

Na verdade, numa era em que, como refere Antoine Garapon39, as ima-
gens detêm as chaves da autoridade é curioso notar como a assinalada evo-
lução do perfil da magistratura possui similitudes com alguma representação
que a imagem dos juristas tem tido nas séries norte-americanas. Assim, do
célebre Perry Mason, dos anos 50 do século passado, com a sua fé inque-
brantável na justiça e a sua atitude de exercício sacerdotal da profissão até
à pós-moderna Ally Mc Beal40, com cenários narrativos subtis, personagens
complexos agitados por efeitos contraditórios, podemos assistir a um movimento
de falibilidade dos heróis judiciários em tudo semelhante ao da realidade.

Em síntese, a actual crise de identidade da magistratura41 surge na
sequência do aparecimento de novos actores no palco judiciário, no quadro
do declínio de pontos de orientação históricos, do esfacelamento das normas
comportamentais e da desagregação dos discursos sólidos e fixos.
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37 Para desenvolvimento explicativo do pensamento de Zygmunt Bauman, António Manuel Hes-panha, O Caleidoscópio do Direito. O direito e a justiça nos dias e no mundo de hoje, Coim-bra, Almedina, 2007, pp. 395-425.
38 Intervista sull’identittá, a cura de Benedetto Vecchi, Roma, Laterza, 2005.
39 «L’autorité est-elle télégénique?», Esprit (Março-Abril 2005), pp. 115-127.
40 Richard K. Sherwin definiu Ally McBeal como a “nova, protótipo pós-moderna de advogada”para quem “o privado é público, emoção é razão, fantasia é realidade”, «Celebrity lawyers andthe cult of personality», in New York Law School Law Review (2002-2003), vol. 46, p. 521.
41 Há quem se refira simplesmente, noutra acepção, a uma crise do juiz, provocada pela lenti-dão da justiça, com a consequente perda de confiança da opinião pública e os riscos rela-cionados com as modalidades de nomeação, de promoção e de influência em determinadosprocessos, Jacques Lenoble, «La crise du Juge: mythe ou réalité?», in La crise du Juge(J. Lenoble ed.), Paris, L.G.D.J., 1990, p. 1.


